Welkom
Lancering van de vernieuwde Quickscan Welzijn.
Om 15.00 uur gaan we van start.
Microfoons graag uit en camera’s mogen aan. Wij nemen deze sessie op! U kunt er
daarom voor kiezen om uw camera uit te doen.
Na afloop sturen wij u de presentaties toe per mail.

Programma
Lancering Quickscan Welzijn
19 april 2021
Ø

Opening Cisca Goedhart, voorzitter Stichting Labyrint-In Perspectief

Ø

Baukje Branders van Het Bolwerk over project ‘Verhaal in Beeld’ voor GGzmantelzorgers

Ø

Sytske Stoop en Saskia Turk van Indebuurt033 over de impuls aan de erkenning
en ondersteuning van GGz-mantelzorgers

Ø

Rondleiding Quickscan Welzijn

Ø

Afsluiting

Stichting Labyrint-In Perspectief
voor familie en naasten van mensen met psychische problematiek
u
u
u
u

Landelijke organisatie die al meer dan 45 jaren ondersteuning biedt
Aan familie en naasten van mensen met psychische kwetsbaarheden
Klein bureau, activiteiten door vrijwilligers met ervaringskennis
Aanbod vooral op relatie en minder tot de aandoening
Partner van
q Kinderen van (KOPP/KOV)
q Ouder van
q Brussen van (broer en/of zus van)
q

u

u

Een grote groep familie en naasten ontwikkelt zelf psychische problemen. In
veel gevallen maakt zij gebruik van GGZ-voorzieningen (incl coaching, gebruik
anti-depressiva).
Wist u dat: tweederde (66%!) van de KOPP/KOV hebben al vóór het 30ste jaar
een psychische aandoening ontwikkeld!

Stichting Labyrint-In Perspectief
voor familie en naasten van mensen met psychische problematiek
u

Lotgenotencontact

(Online) contactgroepen, THL, E-service, en Facebookgroepen
Jaarlijkse Kind-van dag - elke 1e zaterdag van november voor volwassen KOPP/KOV
vanaf 18 jaar en MIND Familie-/Naastendag.
u Labyrint Young sinds 2019: Project KOPP/KOV aan ZET
u
u

u

Voorlichting, trainingen en gastlessen
u
u

aan familie en naasten
gastlessen bij opleidingen en welzijnsorganisaties

u

Belangenbehartiging

u

Projecten, samenwerking, kwaliteitsontwikkeling:
u
u
u
u

Mee ontwikkelen kwaliteitsstandaarden GGZ (AkwaGGZ)
Medeontwikkelaar website Naasten in Kracht
Informatiedocumenten (bijv met MantelzorgNL in coronatijd)
Ontwikkeling QuickScan voor welzijnsorganisaties

Totstandkoming Quickscan
u

Informele zorg in Nederland: meer dan 900 steunpunten en
welzijnsorganisaties actief!

u

Het aanbod en de doelgroepen lopen enorm uiteen

u

Aanbod voor GGZ-mantelzorgers?

u

Labyrint-In Perspectief ontving regelmatig vragen van
welzijnsorganisaties: “Wat voor aanbod is geschikt voor GGZmantelzorgers, hoe ontwikkel je dat en hoe bereik je hen?”

u

Daarom hebben we de QuickScan Welzijn ontwikkeld.
u
u
u

Eerste samenwerking met ExFam in Tilburg
en SWO in Drimmelen
Nu gefaciliteerd door MIND en weer i.s.m. welzijnsorganisaties

Quickscan Welzijn
u

De Quickscan Welzijn is een tool voor welzijnsorganisaties (specifiek voor
medewerkers mantelzorg/informele zorg).
1. Brengt in kaart hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van GGzmantelzorgondersteuning
u Heeft u hen voldoende in beeld? Heeft u aanbod dat aansluit op hun
behoeften? Hoe zit het met de kennis over GGz-mantelzorgers bij uw
medewerkers. In hoeverre weten andere organisaties dat u GGz-mantelzorgers
ondersteunt?
2. Toont concrete voorbeelden en handvatten aan om binnen uw organisatie GGzmantelzorgers nog beter van dienst te zijn. Ook zonder de Quickscan in te vullen
kunt u deze altijd bekijken.

GGz-mantelzorgers
Bestaat de ggz-mantelzorger?
u

u
u

u
u

We horen vaak dat er weinig ggz-mantelzorgers reageren op aanbod. Daardoor
lijkt het soms of er weinig aanwezig zijn of dat zij geen ondersteuning nodig
hebben.
In totaal kampen bijna een vijfde van de volwassenen met een psychische
aandoening.
Dit betekent dat er minstens 2 miljoen GGZ-mantelzorgers, familieleden en
andere direct betrokkenen zijn; of anders gezegd: meer dan 1 op de 6
mensen heeft iemand in zijn omgeving met GGz problematiek.
Het gaat dus om heel veel mensen!!
Niet iedereen heeft behoefte aan ondersteuning. Maar zelfs als het maar om
een fractie gaat, dan zijn er nog heel veel GGZ-mantelzorgers die jullie
aanbod zullen waarderen!

GGz-mantelzorgers
Bestaat de ggz-mantelzorger?
u
u

u

u

u

Hoe zit het dan met die ggz-mantelzorger?
Het blijkt dat familie en naasten van mensen met psychische of
verslavingsproblematiek zich geen mantelzorger voelen. Zij herkennen zich
daardoor niet in dit woord.
De ondersteuning die GGz-mantelzorgers geven, is vaak anders dan die bij
mensen met somatische problematiek en wordt meer als een (noodzakelijk)
deel van hun leven ervaren. Een deel dat er gewoon is.
Daardoor hebben zij zelf niet altijd in beeld dat ze ondersteuning mógen
vragen bij een welzijnsorganisatie die mantelzorgers ondersteunt. Het is goed
om dat duidelijk te maken in de PR en andere communicatie.
Spreek deze groep mantelzorgers in uw communicatie bijv. aan met “familie
en/of naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid” en geef aan
dat lotgenotencontact of ander aanbod hen ook kan helpen het beter vol te
houden.

Ø

Baukje Branders van Het Bolwerk over
project ‘Verhaal in Beeld’ voor GGzmantelzorgers

Ø

Sytske Stoop en Saskia Turk van Indebuurt033
over de impuls aan de erkenning en
ondersteuning van GGz-mantelzorgers

Ø

Rondleiding Quickscan Welzijn

Wrap-up
Afsluiting

Hoe spreekt u de ggz-mantelzorger aan?
u

Zij herkennen zich vaak niet in het woord “mantelzorger”.

u

Daardoor hebben zij ook niet door dat er ondersteuning voor hen wordt
georganiseerd en dat zij daarom mogen vragen bij een welzijnsorganisatie.
Het is goed om dat duidelijk te maken in de PR en andere communicatie.

u

Spreek mensen bijv. aan met “familie en/of naasten van mensen met
psychische aandoeningen” en geef aan dat lotgenotencontact of ander
aanbod hen ook kan helpen het beter vol te houden.

u

Omdat veel programma’s en subsidiestromen gericht zijn op mantelzorgers, is
het logisch om het woord “ggz-mantelzorger” intern te gebruiken en naar
subsidieverstrekkers.

Hoe vind je ggz-mantelzorgers oftewel
familie/ naaste van iemand met een
psychische kwetsbaarheid?
u

Eigen communicatie en PR

u

Door samen te werken met regionale ggz-initiatieven, zoals
zelfregienetwerken, herstelinitiatieven of regionale afdelingen van de
landelijke GGZ-familieorganisaties.
u

Zie voor regionaal aanbod de MIND Atlas:

u

https://wijzijnmind.nl/mind-atlas

u

Door samen te werken met ggz-zorgaanbieders, POH-ggz, huisartsen, etc

u

Via sport en culturele organisatie

Tips – doelgroepen combineren
u

Naast apart aanbod voor ggz-mantelzorgers, zijn groepen
ook op thema’s te combineren:
u

Complexe rouw: mantelzorgers/familie/naasten van mensen met
dementie ervaren een vergelijkbaar verdriet over het verlies van een deel
van de persoon(lijkheid) van hun naaste.

u

Leren loslaten: mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste te
zorgen en zichzelf te vergeten, waardoor zij overbelast kunnen raken.

u

Jonge mantelzorgers: kinderen van een ouder met een
aandoening/ziekte hebben steun aan elkaar, bijvoorbeeld in een praatspeelgroep

u

Jonge mantelzorgers: hulp bij ouderrol!

Links naar informatie voor en over familie en
naasten van mensen met psychische problematiek
u

u

u

Labyrint-In Perspectief – voor alle naasten van mensen met psychische problematiek
u

Algemeen: www.labyrint-in-perspectief.nl

u

QuickScan en ter inspiratie aanbod voor “ggz-mantelzorgers”: www.quickscanwelzijn.nl

MIND – dé website over ggz in NL voor cliënten- en naasten
u

Algemeen: https://wijzijnmind.nl

u

Specifiek voor familie en naasten: https://wijzijnmind.nl/informatie-voor-familie-en-naasten

Ypsilon voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid
u

u

LSFVP: Familie vertrouwenspersonen in de ggz en verslavingszorg
u

u

Website: https://lsfvp.nl

Naasten in Kracht: informatie, ervaringsverhalen en tips voor en door naasten
u

u

Website: www.ypsilon.org

Website: www.naasteninkracht.nl

MantelzorgNL: landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een
naaste Website: www.mantelzorg.nl

u

FNR: Familie en naastenraden https://mindplatform.nl/over-mind-

u

Stichting Naast: voor mensen met een naaste met verslaving

platform/organisatie/familieraden

https://helpmijndierbareisverslaafd.nl

Vervolgsessie?
u

We merken in verschillende overleggen dat er vaak behoefte is om onderling
kennis met elkaar uit te wisselen over GGz-mantelzorgondersteuning.

u

En waar zou dat over kunnen gaan?
u

Hoe bereik je ggz-mantelzorgers?

u

Kun je ggz-mantelzorgers ook uitnodigen bij thema’s voor andere doelgroepen? En
zo ja, bij wat voor thema’s?

u

Hoe hebben jullie aanbod X aangeboden?

u

Als u dit interessant vindt, kunnen wij dit faciliteren.

u

Goed idee?

u

Laat het ons weten!!
u

Duimpje / in chat

u

of later per mail info@labyrint-in-perspectief.nl

Afsluiting
u

Hierbij de uitnodiging: Maak gebruik van de Quickscan Welzijn!

u

Deze is te vinden op: www.quickscanwelzijn.nl
u

Problemen met inloggen? Heeft vaak te maken met de beveiligde omgeving. Kijk in
uw spambox of stuur een berichtje via de chat rechtsonder op de website.

u

Heeft u nog meer goede voorbeelden?

u

Of heeft u feedback?
u

u

Laat het ons weten en we nemen het mee in de volgende ronde!

Vragen: info@labyrint-in-perspectief.nl

